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Unieke samenwerken

• aannemer/overheid
• alliantie/participatie (omgeving en ensembles) 

- 5 ensembles-werkgroepen 
- 18 participatiebijeenkomsten

- 350 keukentafelgesprekken

GraafReinaldalliantie



Uitwerking dijk

Vierkant Smooth Maatwerk

Stappen ontwerp dijk

• ruimtebeslag: per dijkvak, ruwe berekening effecten 
• aaneengeschakeld: ontwerp van overgangen dijkvakken en opritten wegen

• maatwerk: inpassen woningen, huisaansluiting, rustpunten, boulevards



Wonen aan de dijk

Gastvrije Waaldijk

Ensembles

Uiterwaardenpark

Inpassen bestaande waarden

Fort Vuren A2 Waardenburg

Linielandschap

Overzichtskaart



Gezamenlijke opgave

Legenda recreatie

rustpunt GVWD

entree uiterwaard

boulevard

Legenda verkeer

Legenda bomenstructuur
Legenda uiterwaarden

30 km zone

60 km zone

omdijkingen

fi etspad

Legenda bestaande waarden

Legenda Linielandschap

Legenda wonen



Inpassen, Meekoppelen en adaptatie



Inhoud

 
• Bestaande waarden / Linielandschap

•  Wonen aan de dijk

• Veerstoep

• Uiterwaarden 
 

• Verbinden met rivier 
 

• Recreatie



Bestaande waarden / Linielandschap



Parkeren Fort vuren

zicht over rivier rustpunt en parkeerplaats ankerpunt



Parkeren en uitkijkplek For Vuren

• zowel parkeerplaatsen als uitkijkplek met meubilair verlaagd en in een lijn

principe profiel

uitkijkplek

50 parkeerplaatsen



Bomen

• compensatie natuur
• compensatie kap

• aansluiten op landschappelijke structuren



laan

plukbos

bomenrij

bosplantsoen

cluster

kavelgrens

boomgaard

individuele boom

Diverse beplanting structuren



Wonen aan de dijk



Terugbrengen Vuren aan de Waal

• dorp verbinden  
• woningbouw op dijk en in uiterwaard 
• natuurcompensatie in de uiterwaard
• aansluiten op routes vanuit het dorp

dorp verbinden met dijk en rivier wonen aan de dijk, wonen aan de rivierrivier naar de dijk



Terugbrengen dijklint Vuren



Inpassing nieuwe woningen op de dijk



Veerstoep - Redoute



Verplaatsing veerstoep

• verkeersveiligheid



Redoute

• onderdeel Mauritslinie
• verhoging in het landschap: 

orrientatie-observatie-communicatie



Uiterwaarden



Herwijnse BovenwaardGraafReinaldalliantie
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Ontwikkelen van natte ruigte en struweel

Aanleggen grote duiker icm 
toegang agrarische voertuigen

Aanleggen grote duiker icm 
toegang agrarische voertuigen

Doorsteken bestaande kade, inlaat 
vastleggen in stortsteen

Doorsteken bestaande kade

Aanleggen voetgangersbrug

Aanleggen voetgangersbrug

Aanleggen van strang

Aanbrengen en verankeren dood hout 
op diverse locaties in strang en plas

Aanleggen uitstroomopening, 
vastleggen in stortsteen. 
Laten aansluiten op bestaande 
krib en kabel

Aanleggen oeverbescherming

Legenda

Geul met oeverzone StruinpadNatte ruigte met struweel

Water Natuur Recreatie

Uitlaat Voetgangersbrug

Inlaat DijktrapSoortenmanagementplan

Doorlaat

Duiker

Oeverbescherming
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Verlengen bestaande geul

Aanleggen uitkijkpunt op landtong

Creëren plukbos, ruigte

Zoekgebied vleermuiskasten

Zoekgebied vleermuiskasten

Zoekgebied steenuil

Aanleggen zomerkade op 5,5 m NAP

Aanleggen zomerkade op 4,5 m NAP

aanleggen struinpaden

Creëren natuurlijk grasland

Creëren leefgebied kamsalamander

Legenda

Geul StruinpadRuigte met natuurlijk plukbos

Water Natuur Recreatie

Zomerkade Natuurlijk grasland

Soortenmanagementplan

Uitkijkpunt

Crobsche Bovenwaard



compleet netwerk 
• positsies herbepaald 

• aansluiting op omgeving (uiterwaarden en dorpskernen) 
• uitstraling GVWD is meekoppelen

Legenda

rustpunt GVWD

entree uiterwaard

boulevard



Recreatieve dijk - Boulevards 
• groene boulevard  

• verbijzondering met tribune en plein nabij kerk Haaften


